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Προς τον Αξιότιµο  
Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
κ. Ανδρέα Λοβέρδο 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 

Χαλάνδρι, 5 Ιανουαρίου 2011  

 

 

Θέµα: ΥΠΟΜΝΗΜΑ επί του Σχεδίου Νόµου «∆ιαρθρωτικές Αλλαγές στο 
σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» προς τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 

 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

 

Ο ΣΦΕΕ στο πλαίσιο της διαβούλευσης µε το Κράτος και αντιλαµβανόµενος 
αφενός την ανάγκη περιστολής των δαπανών υγείας και εξοικονόµησης 
πόρων, αφετέρου το όφελος των ασθενών και την ανάγκη απρόσκοπτης 
λειτουργίας της αγοράς και διασφάλισης της δηµόσιας υγείας, παραθέτει τις 
συγκεκριµένες προτάσεις του επί του Σχεδίου Νόµου.  
 

Με εκτίµηση, 
 
 
 
 
 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης     Κωνσταντίνος Φρουζής 
Γενικός ∆ιευθυντής        Γενικός Γραµµατέας 

 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιονύσιος Φιλιώτης 
Πρόεδρος 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

• Από το συνδυασµό των άρθρων 2, 5 και 11 του σχεδίου νόµου προκύπτει 

ότι το φάρµακο θα υπάγεται σε διαγωνιστική διαδικασία, η επιλογή της 

οποίας θα γίνεται από την αναθέτουσα αρχή.  

Ο ΣΦΕΕ είναι κάθετα αντίθετος µε τη ρύθµιση αυτή δεδοµένου ότι το 

φάρµακο σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα προϊόντα που θα υπάγονται ή ήδη 

υπάγονται σε διαγωνισµό είναι το µοναδικό προϊόν, του οποίου η τιµή είναι 

αγορανοµικά ρυθµιζόµενη από το κράτος. Μάλιστα η τιµή του φαρµάκου 

ήδη κατά το 2010 δέχτηκε αρκετές µειώσεις ακόµα και οριζόντιες, οι οποίες 

λόγω καθυστέρησης έκδοσης ∆ιορθωτικού ∆ελτίου Τιµών ακόµα 

εκκρεµούν. Σηµειώνουµε ότι οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις επιβαρύνονται 

ήδη µε υποχρεωτική νοσοκοµειακή έκπτωση 13% επί της χονδρικής τιµής 

(άρθρο 331 παρ. 4 της Α∆ 7/2009), καθώς και µε την απόδοση ποσοστού 

2% επί της αξίας των τιµολογίων των προµηθειών νοσοκοµείων (ΚΥΑ 

∆ΥΓ6α/οικ 36932, ΦΕΚ 545/Β/24.3.2009) και επιπλέον 4% προκαταβολή 

φόρου του επόµενου έτους, ήτοι σύνολο 19% επί της νοµοθετηµένης 

χονδρικής τιµής βάσει του µέσου όρου των τριών χαµηλοτέρων τιµών των 

22 χωρών-µελών της ΕΕ. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν 

περαιτέρω περιθώρια εκπτώσεων ή συµπίεσης των τιµών αλλά ούτε είναι 

δυνατόν για τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις να υπερτιµολογούν τα προϊόντα 

τους. Συνεπώς, η θέσπιση διαγωνισµών ξεπερνά κάθε θεµιτό όριο 

περαιτέρω συρρίκνωσης των τιµών, ενώ συγχρόνως ευνοεί τις κινήσεις 

αθέµιτου ανταγωνισµού (dumping) που θα επιφέρουν µεσοπρόθεσµα τα 

αντίθετα αποτελέσµατα. Συνεπώς, η θέσπισή τους δεν µπορεί να γίνει 

αποδεκτή, αφού θα επιφέρει τον εξοστρακισµό υγιώς λειτουργούντων 

επιχειρήσεων από την αγορά.  

• Σύµφωνα µε το άρθρο 35 προβλέπεται η επιβολή rebate ύψους 5% επί 

των νοσοκοµειακών πωλήσεων εις βάρος των φαρµακευτικών 

επιχειρήσεων. Ο ΣΦΕΕ διαφωνεί κάθετα µε αυτή τη ρύθµιση δεδοµένου ότι η 

αγορανοµικά ρυθµισµένη τιµή των φαρµάκων ήδη επιβαρύνεται µε 

υποχρεωτική έκπτωση 13+2+4=19% (νοσοκοµειακή τιµή) επί της χονδρικής 

τιµής τους. Ως εκ τούτου δεν είναι νοητό να υπάρχει rebate στις 

περιπτώσεις που έχει ήδη επιβληθεί υποχρεωτική νοσοκοµειακή έκπτωση. Σε 

αυτό έρχεται να προστεθεί το γεγονός ότι ένα τέτοιο µέτρο θα αποτελούσε 

µία ακόµη δυσβάσταχτη για τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις επιπρόσθετη 

υποχρέωση, η οποία θα οδηγήσει σε ελλείψεις καταξιωµένων 

φαρµακευτικών προϊόντων από τα κρατικά νοσοκοµεία.  
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• Επιπλέον, ο ΣΦΕΕ ζητά την εµπρόθεσµη και σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις εξόφληση των τιµολογίων εντός 90 ηµερών. Σε οποιαδήποτε άλλη 

περίπτωση οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις θα απαιτήσουν την καταβολή 

τόκων υπερηµερίας, όπως άλλωστε επιβάλλει η εθνική και κοινοτική 

νοµοθεσία.  

• Στο άρθρο 10 παρ. 1 περ. γ προβλέπεται ότι το Παρατηρητήριο Τιµών 

συλλέγει και αναρτά σε ειδικό κατάλογο τις τιµές των προϊόντων. ∆εδοµένου 

ότι ο τρόπος καθορισµού των τιµών των φαρµάκων ορίζεται βάσει 

Αγορανοµικής ∆ιάταξης (δηλαδή οι τιµές των φαρµάκων είναι 

αγορανοµικά ελεγχόµενες και δηµοσιοποιούνται µε ∆ελτίο Τιµών) δε θα 

πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στο συγκεκριµένο Παρατηρητήριο.  

• Παράλληλα στο διαδίκτυο  θα πρέπει να αναρτάται µόνο η ex – factory 

τιµή ενός φαρµάκου και όχι η Νοσοκοµειακή η οποία µε την νοµοθετηµένη 

έκπτωση του 13% δεν αντιπροσωπεύει την ισχύουσα τιµή στην εκτός 

Νοσοκοµείων αγορά. Σηµειώνεται ότι η ανάρτηση της νοσοκοµειακής τιµής 

δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα σε χώρες που χρησιµοποιούν την Ελλάδα 

ως χώρα αναφοράς για τον καθορισµό της τιµής των φαρµάκων.    

• Σύµφωνα µε το άρθρο 37 οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και τα 

ΝΠ∆∆ που ασκούν δραστηριότητες στους τοµείς υγείας και εποπτεύονται 

από τον Υπουργό Υγείας µπορούν να προµηθεύονται φάρµακα από τα 

Νοσοκοµεία του ΕΣΥ ή από φαρµακευτικές εταιρείες στη νοσοκοµειακή τιµή. 

Αυτή η ρύθµιση αποτελεί µία επιπλέον και αδικαιολόγητη επιβάρυνση των 

φαρµακευτικών επιχειρήσεων, µε την οποία ο ΣΦΕΕ είναι κάθετα αντίθετος 

και για το λόγο αυτό ζητά να απαλειφθεί. 

• Στο άρθρο 39 προβλέπεται η µεταφορά του τµήµατος τιµών φαρµάκων 

και της Επιτροπής Τιµών φαρµάκων στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. Στο σηµείο αυτό θέλουµε να επισηµάνουµε ότι για λόγους 

ορθής λειτουργίας της αγοράς και προκειµένου να διασφαλιστεί η 

απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε νέα και καινοτόµα φάρµακα και 

θεραπείες θα πρέπει να προσδιοριστεί µία καταληκτική ηµεροµηνία µέχρι 

την οποία το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα έχει ολοκληρώσει 

όλες τις ενώπιόν του εκκρεµούσες αιτήσεις καθορισµού τιµών νέων 

φαρµάκων.  

• Επίσης, θα πρέπει οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις  να απαλλάσσονται 

από την καταβολή του rebate προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης 

για τα φάρµακα σοβαρών παθήσεων του Νόµου 3816/2010 τα οποία 

διατίθενται στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα µε νοσοκοµειακή έκπτωση. 

Επιπλέον, θα πρέπει να απαλλάσσονται από την καταβολή του rebate τα 

φάρµακα µε τα οποία η φαρµακοβιοµηχανία προµηθεύει άµεσα το Ίδρυµα 

Κοινωνικών ασφαλίσεων (ΙΚΑ) µε νοσοκοµειακή έκπτωση.  
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• Τέλος, στο άρθρο 65 παράγραφος 2 γίνεται αναφορά στην ταινία 

γνησιότητας. Θα πρέπει να προστεθεί στο άρθρο αυτό ότι οι ταινίες 

γνησιότητας των φαρµακευτικών προϊόντων θα πρέπει όχι µόνο να 

διαγράφονται αλλά και να επιστρέφονται στον ΕΟΦ. 


